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Protokół nr 125/V/2017 

Zarządu Powiatu w Gryfinie 
 

W dniu 1 czerwca 2017 r. w godz. od 900 do 1100 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się 

posiedzenie Zarządu Powiatu. 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
 

1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Wojciech 

Konarski. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu oraz zaproszeni 

goście (listy obecności – zał. nr 1).  

2. Przewodniczący Zarządu przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono 

uwag (porządek obrad – zał. nr 2).  

3.  Protokół Nr 124/V/2017 z dnia 25 maja 2017 r. został przyjęty jednogłośnie  

(4 – za, 0 – wstrzymujących się, 0 – przeciw). 

 

 

1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania 

komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach 

realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński” (druk nr 1/125). 

 
Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 

 i Turystyki – Monika Baczyńska-Padjasek. 

 

Zarząd ustalił skład komisji stypendialnej do rozpatrywania 

wniosków w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji 

uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji 

„Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński”? 

  
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę Nr 408/2017 w sprawie 

powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków  

w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Gryfiński”. 

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „EK”. 

 
W tym momencie posiedzenie opuściła Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

– Monika Baczyńska-Padjasek. 

 

2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 

umowy z Gminą Gryfino w sprawie przekazania dotacji celowej na 
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realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Armii Krajowej  

w Gryfinie” (druk nr 2/125). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – 

Arkadiusz Durma. 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy nr 16/ZD/2017  

z Gminą Gryfino w sprawie przekazania przez Gminę dotacji celowej 

w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy 

Armii Krajowej w Gryfinie”. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia 

pomocy finansowej gminie Gryfino (druk nr 3/125). 

 

Zarząd omówił projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino, do którego 

wprowadzono poprawkę. 

  
Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino wraz z poprawką? 

 

Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób.  

 

 Zarząd przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu  

w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino  

(w wysokości 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji 

pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 412523Z, tj. ulic: Staszica, 

Limanowskiego i Mazurskiej w Gryfinie”).  

 Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

w/s zatwierdzenia: 

a) trybu postępowania - przetarg nieograniczony,  

b) wartości szacunkowej, 

c) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

d) Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa 

mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie wraz  

z dojazdami” (druk nr 4/125). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie zatwierdził tryb postępowania, wartość szacunkową oraz 
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Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Przebudowa 

mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami”.  
 

Przewodniczący Zarządu Wojciech Konarski: Kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu  

w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie wraz  

z dojazdami” w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę? 

 
Za – 4 osoby, 

Przeciw – 0 osób, 

Wstrzymało się – 0 osób. 

 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 409/2017 w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa mostu w ciągu 

ulicy Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami”.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
 

Pełna dokumentacja dot. w/w wniosku znajduje się w Wydziale Zarzadzania Drogami pod  

nr sprawy ZD.272.14.2017.MW. 

 

5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami  

dot. podpisania porozumień w/s uzgodnienia zasad zarządzania 

drogami, które będą przekazane na rzecz Skarbu Państwa PGL LP 

(druk nr 5/125). 
 

Na posiedzenie przybył Wicestarosta – Jerzy Miler. 
 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumień  

z Nadleśnictwem Gryfino i Nadleśnictwem Chojna w sprawie 

uzgodnienia zasad zarządzania drogami, które będą przekazane na 

rzecz Skarbu Państwa PGL LP. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 

 

6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania 

umowy na wykonanie nadzoru przyrodniczego nad wycinką drzew 

przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej  

w Gryfinie” (druk nr 6/125). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, Zarząd 

jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z firmą 

SEMPERVIRENS Dawid Zyskowski z/s w Szczecinie na wykonanie 

nadzoru przyrodniczego nad wycinką drzew w związku z realizacja 

zadania pn. „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie” za kwotę  

2 400,00 zł brutto.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „ZD”. 
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W tym momencie posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz 

Durma. 

 

7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług 

polegających na odbieraniu i demontowaniu pojazdów kompletnych 

i niekompletnych przeznaczonych przez zamawiającego do 

likwidacji oraz wydawania zaświadczeń zgodnie z ustawą z dnia  

20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(druk nr 7/125). 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – 

Aneta Płóciennik – Śmiałkowska.   

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie umowy Nr 5/KM/2017  

z Zenonem Staszków prowadzącym działalność gospodarczą ZUH 

„ZENEX-AJV” Zakład Ekspertyz Samochodowych z Goleniowa  

na świadczenie usług polegających na odbieraniu i demontowaniu 

pojazdów kompletnych i niekompletnych przeznaczonych przez 

zamawiającego do likwidacji oraz wydawania zaświadczeń zgodnie  

z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych  

z eksploatacji, za kwotę 370,00 zł brutto za każdy pojazd.  

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 

 

8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 

uruchomienie linii użyteczności publicznej na trasie Moryń – 

Cedynia – Chojna (druk nr 8/125). 

 

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, 

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie umowy z Gminą 

Moryń w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości  

900,00 zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego  

z przeznaczeniem na uruchomienie linii użyteczności publicznej na 

trasie Moryń – Cedynia – Chojna w okresie wakacyjnym. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „KM”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – Aneta 

Płóciennik - Śmiałkowska.   

 

9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego 

wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. – Wydziału 

„GN” (druk nr 9/125). 
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Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie  

z którym dokonuje się mian w planie wydatków Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa,  

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 

Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Urządzenie 

drogi dojazdowej na terenie nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Gryfińskiego - partycypacja w kosztach” o 4 168,48 zł, przy 

jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków bieżących. 

Nadzór nad realizacją zadania powierza się Wydziałowi „GN”  

i „FK”. 

 

10. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 
 

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Podinspektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 
 

1. Po zapoznaniu się z protokołem nr 5/2017 z posiedzenia Rady 

Nadzorczej „Szpitala Powiatowego w Gryfinie” Sp. z o. o. z dnia  

10 maja b.r., Zarząd wskazał wytyczne dla swojego przedstawiciela 

w Radzie Nadzorczej do sposobu głosowania na kolejnym 

posiedzeniu – nadzór „GN”. 
 

W tym momencie posiedzenie opuścił Podinspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

i Nadzoru Właścicielskiego – Piotr Ignaciuk. 

 

2. Zarząd zapoznał się z opinią prawną dot. orzeczeń i opinii 

wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych, która zostanie 

przesłana do PPP w Gryfinie – nadzór „BRZ”.  

 
 

Przebieg posiedzenia i dyskusji Zarządu Powiatu znajduje się w wersji elektronicznej  

na serwerze Starostwa Powiatowego pod Nr 125/V/2017. 

 

Protokół sporządziła Agnieszka Jackiewicz________________________________ 

 

 

 

(protokół nr 125/V/2017 Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2017 r.) 

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar …………………………….. 

Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej …………………………….. 


